
Епилатор, машинка за прецизно

подстригване, пинсета

 

Цяло тяло

 

HP6543/00

Комплект 3 в 1, за да се радвате на гладка кожа без

окосмяване!

Епилатор, машинка за прецизно подстригване, пинсета

Поставете началото и се наслаждавайте на обезкосмяването с комплекта за отстраняване

на окосмяването "3 в 1" от Philips. Епилаторът, машинката за прецизно подстригване и

пинсетата са идеални за постигане на красива гладка кожа всеки ден и по всяко време.

Включва 3 приставки и малка четка за почистване.

Прекрасна гладка кожа

Ефикасната епилираща система изскубва косъмчетата от корен

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата

Удобно епилиране

Две настройки за скорост за нежно епилиране и максимален резултат

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване

Нежно и бързо обезкосмяване

Машинка за прецизно подстригване за бързо премахване дори и на най-фините косъмчета

Преносими пинсети за абсолютна прецизност

Удобен калъф

Аксесоари

Капачето Opti-start осигурява оптимален контакт с кожата

Гребен с две дължини за подрязване, за да оформите бикини зоната
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Акценти

Ефикасна епилираща система

Ефикасната епилираща система оставя кожата ви

гладка и без наболи косъмчетата за седмици

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор има нежни епилиращи дискове, които

отстраняват дори косъмчета с дължина 0,5 мм, без

да опъват кожата.

Две скорости

Специална настройка за скорост, за тънки косъмчета

и труднодостъпни места

Миеща се епилираща глава

Този епилатор има миеща се епилираща глава. Тя

може да бъде отделена и почистена под течаща вода

за по-добра хигиена

Капаче Opti-start

Тази комбинирана приставка разполага епилатора под

оптимален ъгъл за постоянно и ефикасно

обезкосмяване

Портативна машинка за прецизно подстригване

Машинката за прецизно подстригване е

предназначена за обезкосмяване в движение. Не е

нужно да се тревожите дали сте идеално

обезкосмени, когато излизате от дома, тъй като

машинката за прецизно подстригване може бързо и

внимателно да подреже дори най-фините косъмчета

по най-дискретен начин.

Двоен гребен за подстригване (2 мм/4 мм)

Просто поставете гребена върху главата за прецизно

подстригване и изберете най-подходящата за вас

дължина (2мм/4 мм). Оформете бикини линията,

като подстригвате космите с различни дължини

Пинсети

Включени пинсети за оформяне на веждите

Удобен калъф

Малък калъф за лесно съхранение.
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Спецификации

Характеристики

Ефикасна епилираща система

Нежни епилиращи дискове

Уникални епилиращи дискове

Миеща се епилираща глава

Ергономично захващане

2 настройки за скорост

2 години гаранция

Батерия AAA: машинка за прецизно подстригване

Аксесоари

Капаче Opti-start

Двоен гребен за подстригване: 2 мм/4 мм

Удобен калъф

Четка за почистване

Технически характеристики (епилатор)

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/сек., скорост 1: 600

Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733

Напрежение за захранване на устройството:

13 V

Напрежение – адаптер: 13V/ 400mA
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